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ПРИНЦИПИ АРХИТЕКТОНСКОГ И
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Abstract
Some of the design concepts in architecture and
urban planning, created on demands of energy
efficiency, that apply in early stages of design
process – a schematic design, i.e. in the phase of
creating the basis of architectural or planning
solution, are analysed in this paper. These design
strategies have a role to be comprehensive enough
to provide application of their key potentials, but at
the same time they need to remain simple enough
and not burden a designer with inadequate number
of information.
Design models for passive heating, passive
cooling and natural lighting that reffer to the
buildings mainly have been considered, together
with the principles for the settlements or building
groups. Guiding a design concept towards the one
of described design principles e.g. their application
within the diurnal and seasonal cycles, depends on
local climatic conditions and type of building
(residential, commercial or educational). The
presentation of a model is followed by the explanation of the phenomena of impacts/influences
(climate, program) and answers (the concept,
passive components) related to a certain strategy,
and by the illustration of a strategy on a realized
object (case study). Issues of design strategies on
energy efficiency are considered through different
levels, e.g. through spatial organization, form and
added components of buildings, as well as structure
and characteristics of elements of external structures – façades and roofs.
Key words: architectural form, energy criteria,
passive principles, design strategies
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Резиме
У раду су анализирани неки од принципа
у архитектури и урбанизму, профилисани
према захтјевима енергетске ефикасности,
који се примјењују у раној фази процеса
пројектовања, односно заснивања архитектонског или урбанистичког рјешења. По
својој природи ове пројектантске стратегије
имају улогу да буду довољно обухватне да
обезбиједе примјену својих кључних
потенцијала, али истовремено да буду и
довољно једноставне како не би
оптерећивале пројектанте претјераном
количином информација.
Разматрани су пројектантски модели за
пасивно гријање, пасивно хлађење и природно освјетљавање простора који се
првенствено односе на ниво објекта, зграде,
али и одговарајући принципи за ниво
насеља или градског блока. Подређивање
пројектантског концепта једном од наведених пасивних принципа, односно њихова
заступљеност и усаглашавање у оквиру
дневних и сезонских циклуса, зависи од
локалних климатских услова и врсте објекта
(стамбени, пословни, школски). Приказ
модела пропраћен је тумачењем феномена
утицаја (клима, намјена) и одговора (концепт, пасивне компоненте), везаних за
одређену стратегију, и илустрацијом
стратегије на примјеру изведеног објекта
(case study). Теме пројектантских стратегија
везане за енергетску ефикасност разматране су кроз различите нивое, као што су
просторна организација, облик и додате
компоненте зграде, као и састав и карактеристике елемената спољашњих
конструкција - фасада и кровова.
Кључне ријечи: архитектонска форма,
енергетски критеријуми, пасивни принципи,
пројектантске стратегије

Увод
Основна премиса је да се највећи дио одлука које утичу на потрошњу енергије у згради
доноси управо у почетној фази пројектовања
– у фази разматрања функционалних схема и
прелиминарних форми. Пројектантски напор,
потребан за грубо сагледавање енергетских
аспеката у овој фази, је мали у поређењу са
напором који је потребан касније.
Образложење ове тезе лежи у околности да
се активност пројектанта одвија првенствено
у смислу синтезе (повезивање и укрштање
идеја), а не у смислу анализе. Сходно томе,
информација и анализа проблема треба да
буду представљене, прије свега, на начин који
генерише архитектонски облик. То помаже
пројектанту да разумије како се форме, генерисане по енергетским критеријумима,
уклапају у форме које су настале по другим
принципима.

О АНАЛИЗИ КОЈА ПРЕТХОДИ ПРОЦЕСУ ПРОЈЕКТОВАЊА

Одрживи развој градова - архитектура

Анализа контекста природне и грађене
средине

38

Анализа која претходи процесу пројек
товања омогућава пројектанту упознавање
са природним и/или (антропогеним дјелова
њем) створеним условима локације. Ријеч је о
анализи контекста природне и грађене средине која обухвата: анализу карактеристика
сунчевог зрачења, вјетра и освјетљаја за
одређену локацију и тип климе, анализу самог објекта - од архитектонске форме до
структуре спољашњих конструкција, као и
намјену и режим коришћења објекта. Резултати анализе контекста примјењују се у фази
формулисања пројектног задатка, тако што:
 помажу у дефинисању основног проблема:
да ли је то гријање, хлађење или освjет
љавање (топлотни и визуелни комфор);
 омогућавају увид у то како се потребе за
топлотним и визуелним комфором мијењају
током дана и током године, као и увид у то
како промјене у облику зграде и њеним
спољашњим конструкцијама утичу на ове
потребе.
Све претходне анализе, укључујући и
пројектни задатак, резултирају обликовањем
идеје о томе који пројектантски принципи
треба да буду доминантни – водећи.

Садржај анализе
Анализа климе обухвата анализу сунчевог
зрачења, вјетра, сунчевог зрачења и вјетра
посматраних заједно, дневног освјетљаја, и
комфора.
Анализа садржаја (програма) и режима
коришћења обухвата анализу утицаја
намјене зграде (стамбена, пословна, школска,
хотелска, и др.) на ниво унутрашњих топлотних добитака, односно на потребе за гријањем
и хлађењем.
Анализа облика и омотача зграде (спо
љашњих конструкција) обухвата анализу
утицаја облика зграде, њене величине и ори
јентације, и састава конструкција њеног омотача на могућности зграде да губи или прима
топлотну енергију, што детерминише њене
енергетске потребе.
Посебни дио представља комбиновано
разматрање интеракција – биоклиматски
дијаграм, преко којег се анализира комбиновани утицај интеракција климе, програма и
облика на потребе за гријањем и хлађењем.

Архитектонски концепти енергетске
ефикасности – концепти ‘’пасивне’’
архитектуре
Критеријуми који се примјењују у одабиру
пројектантских концепата/стратегија обух
ватају сљедеће аспекте: да се стратегија односи на енергију, да је по природи ‘’пасивна’’, да
мора указивати на основну форму и релације у
просторној организацији, да обухвата сагле
давање утицаја одређене пасивне компоненте

на изглед објекта (фасаду), укључујући и по
сљедице примјене одређеног функционалног
елемента на касније фазе разраде пројекта.
У складу са наведеним критеријумима, разматрани су кључни концепти ‘’пасивне’’ архитектуре: пасивно гријање, пасивно хлађе
ње и природно освјетљавање.

ПРИНЦИПИ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА КАО ИЗРАЗИ
ИНТЕГРИСАНИХ ОДГОВОРА НА ТИПОВЕ КЛИМЕ

Урбане матрице – улична мрежа и градски
блокови могу бити оријентисани и димензионисани тако да интегрисано изразе бригу о
сунцу, свјетлости и сјенци у складу са приоритетима климе.

Сл. 1.
Препоручене урбане матрице за различите типове
климе: оријентација уличне мреже и пропорције
габарита зграда
Fig. 1. Recommended urban patterns in different
climates: street orientation and proportions of building
plans

Оријентација и ширина улица значајно утичу на микроклиму у околини зграда, као и на
могућности осунчавања и коришћења ваздушних струјања (вјетра) у зградама. Шире
улице у правцу исток – запад омогућавају бо
ље зимско осунчавање, док шире улице у
правцу преовлађујућих вјетрова поспјешују
провјетравање на нивоу насеља. У појасу ве
ћих географских ширина (хладна клима
сјеверне хемисфере) јужна оријентација је
доминантнија у погледу коришћења сунца за
гријање простора, у односу на средње географске ширине (умјерена клима), гдје је
ситуација флексибилнија, јер укључује и отклоне до 30º у односу на јужну оријентацију.
Уске улице у правцу сјевер – југ омогућавају
узајамно засјенчење зграда у топлим сувим
климатима.
Зависно од климе и врсте топлотног
оптерећења зграде, различите комбинације
пројектантских стратегија могу бити одговара
јуће. Треба имати у виду да зграде код којих
доминира унутрашње топлотно оптереће
ње имају веће потребе за хлађењем, него
зграде код којих доминира топлотно
оптерећење преко омотача.
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Уравнотежене урбане матрице (принципи намијењени гријању, хлађењу и природном освјетљавању)
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ТИП ЗГРАДЕ

Зграде са
унутрашњим
топлотним
oптерећењем

Зграде са
топлотним
оптер. преко
омотача

Хладна

Хладна

Хладна
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Умјерена –
сува

ОДГОВОР

Први
приоритет

Завјетрина

Други
приоритет

Сунце

- Стриктна оријентација С-Ј због инсолације
- Дисконтинуалне улице по правцу зимских
вјетрова
- Димензионисање улица у правцу И-З према
инсолацији током прољећа и јесени

Хладна

Сунце

Завјетрина

- Оријентација С-Ј због инсолације
- Дисконтинуалне улице по правцу зимских
вјетрова
- Димензионисање улица у правцу И-З према
инсолацији у вријеме зимског солстицијума

Умјерена

Зимско
сунце,
љетњи
вјетар

Зимска
завјетрина,
љетња
сјенка

- Оријентација +/-30° у односу на правац С-Ј за
услове инсолације
- Отклон оријентације 20-30° у односу на љетњи
вјетар
- Димензионисање улица у правцу И-З према
инсолацији; продужавање блокова у правцу И-З

Љетња
сјенка

Љетњи
вјетар,
зимско
сунце

- Уске улице у правцу С-Ј због засјенчења
- Ротирање у односу на С-Ј, ради повећања
засјенчености улица
- Димензионисање улица И-З према инсолацији,
уколико је потребно; продужав. блок. у правцу
И-З
- Отклон оријентације 20-30° у односу на љетњи
вјетар
- Модификовање оријентације ротирањем у
односу на С-Ј, ради повећане засјенчености
улица
- Димензионисање улица И-З према инсолацији,
уколико је потребно; продужав. блок. у правцу
И-З
- Широке улице због струјања вјетра

Топла – сува

Умјерена –
влажна

Топла
– влажна

Љетњи
вјетар

Љетња
сјенка,
зимско
сунце

Топла сува и
тропска сува

Тропска
– сува

Сјенка
током
цијеле
године

Ноћни
вјетар,
дневна
завјетрина

Тропска
– влажна

Вјетар
током
цијеле
године

Топла влажна
и тропска
влажна

КОМЕНТАРИ

Сјенка

- Уске улице у правцу С-Ј због засјенчења
- Продужавање блокова С-Ј, ако су фасаде И-З
засјенчене
- Шире саобраћајнице пружају се у правцу И-З
- Отклон оријентације улица 20-30° у односу на
доминантни вјетар
- Уважавање вјетра секундарног правца
- Потенцирање захтјева за струјањем вјетра кроз
улицу
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Табела 1.
Оријентација и димензионисање (ширина) улица у односу на приоритет климе
Table 1.
Street orientation and layout by climatic priority

Упоредна анализа сјенки у вријеме љетњег солстицијума
показује ефекте различитих оријентација улица и карак
теристике сјенки при различитим географским ширинама.
Схеме приказују четвороспратне зграде уз улице ширине 18м.
Оријентације у правцу С-Ј (правац меридијана) дају више
сунца на јужним фасадама зими, док ротиране матрице по
казују тенденцију смањења зимских добитака, а повећања
љетњих добитака, посебно на фасадама са отклонима према
истоку и западу. Штавише, код зграда које не захтијевају зим
ско сунце за гријање, ротиране матрице дају уједначенију
дистрибуцију инсолације на више фасада.
Оријентација улица у правцу С-Ј резултира генерално са
више сјенке на самим зградама, него ротиране матрице.
Насупрот томе, ротиране оријентације обезбјеђују више сјен
ке на улицама током дана. То значи да ће код оријентације по
правцу меридијана само једна улица бити засјенчена, док ће
улице управне на њу бити осунчане. Ротиране оријентације
обезбиједиће сјенку најмање на једној страни улице током
већег дијела дана. С обзиром да око поднева зграде дају веома
мале сјенке, и оријентација улица има мали значај, јужно
оријентисане фасаде морају бити засјенчиване на нивоу самог
елемента зграде (фасаде), док се за улице и тргове мора
обезбиједити засјенчење путем наткривања.
Планови ротирани за 22.5° исказују повећање засјенченос
ти улица, при чему испуњавају критеријуме соларне
оријентације и могу бити примјерени за умјерене климате.
Како се ротација повећава у односу на меридијан, сјенке у
мањој мјери покривају наспрамне зграде, што значи да се
засјенчење мора у већој мјери обезбиједити на самим
зградама.
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Сл. 2.
Сјенке у вријеме љетњег
солстицијума као функција
оријентације улица
Fig. 2.
Summer solstice shadows as a
function of street orientation
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Просторне организације насеља са комбинованом
структуром зграда и зелених површина (принципи
намијењени хлађењу - снижавању амбијенталне
температуре ваздуха)

Одрживи развој градова - архитектура

Зелене површине могу имати 6 - 8°C нижу температуру у
односу на изграђене и поплочане дјелове насеља, захваљујући
комбинацији испаравања, рефлексије, засјенчивања и чувања
хладне масе. Када су паркови заступљени у густо изграђеним
зонама, локализовани облици струјања ваздуха, исказани у
виду топлог ваздуха који се уздиже изнад густо насељених
зона, бивају замијењени хладнијим ваздухом из озелењених
зона.
Корбизјеов план за Чандигар, Индија (1951.), односи се на
специфичну климу коју карактеришу хладне зиме и топла сува
љета, која се претварају у топла влажна са монсунима. Главне
улице су оријентисане у складу са доминантним вјетровима,
док систем линеарних зелених површина пресијеца центар
сваког од великих градских блокова, омогућавајући ноћну
‘’ваздушну дренажу’’ низ благо нагнути терен током честих
вечери без струјања.
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Сл. 3.
План Чандигара са
коридорима
линеарних зелених
површина за
‘’ваздушну дренажу’’
градских структура
Fig. 3.
Plan of Chandigarh
with corridors of linear
green areas for ‘’air
drainage’’ of town
blocks

Утврђено је да ће више мањих зелених површина,
равномјерно распоређених кроз градско ткиво, имати већи
расхладни ефекат него неколико већих паркова. Улице треба
да буду оријентисане тако да омогуће преношење хладнијег
ваздуха на што веће раздаљине.
Хипотетичке студије наводе да за град од милион становника
температуре ваздуха не почињу да опадају док испаравајуће
– зелене површине не достигну 10-20% од градске површине.
Дијаграм стопе хлађења усљед вегетацијског покривача
показује пад температуре као функцију величине површине.
Резултати се директно односе на Монтреал, али су примјењиви
и на друге градове умјереног климата. Криве којима се
изражава снижавање температуре ваздуха показују нелине

Сл. 4.
Расхладни ефекат (снижавање
температуре ваздуха) парка у
Монтреалу и понашање расхладног
ефекта у односу на површину под
високом вегетацијом
Fig. 4.
Cooling effect (reducing of air
temperature) from the park in
Montreal and behaviour of cooling
effect due to vegetation cover

Сл. 5.
Одређивање растојања између
низова зграда формираних по
правцу И-З
Fig. 5.
Spacing between East-West elongated building groups

Морфологија групација - групације
зграда формиране у виду издужених
низова по правцу исток-запад (принципи
намијењени гријању простора)
Групације зграда формиране у виду низова
по правцу исток-запад повећавају соларни
захват и обезбјеђују осунчавање за сваку
зграду. Одговарајуће растојање између згра
да за раван терен детерминисано је упадним
углом сунчевог зрака на дан зимског солсти
цијума (21. децембар). Растојање између
зграда (S), према критеријуму сјенке, као
један од примарних урбанистичких принципа,
представља функцију висине зграде (Х),
помножену коефицијентом чија вриједност
зависи од географске ширине (за вриједности
до 52º с.г.ш.).

Одрживи развој градова - архитектура

арно понашање, гдје 30% зелених површина са вегетацијом
производи 66% потенцијалног хлађења оствареног испара
вањем. Укупни расхладни ефекти вегетације резултат су ком
бинованих ефеката засјенчивања и испаравања. Дрвеће
снижава температуру ваздуха, повећавајући истовремено
влажност. У свим климатима комбиновани ефекат засјенчења
и испаравања који потиче од дрвећа ствара уштеде у
расхладној енергији величине 17 – 57% на 25% повећања
површине под дрвећем.
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У случају новог стамбеног насеља “Solar City Pilching” u
Linz-u, Аустрија (Foster, Herzog and Rogers), формирани су
паралелни низови у правцу исток – запад, тако што је
вертикални габарит јужног сектора зграда диктиран углом
сунца од 18º. Одређена редукција растојања између низова
постигнута је издизањем приземља од нивоа терена, као и
“изостављањем” сјеверне половине завршног спрата код
неких објеката јужног низа.
Код стамбеног комплекса на острву Ђудека, Венеција (Valle),
формираног такође у правцу исток – запад, највиши блок је
лоциран на сјеверној страни, и спратност се постепено смањује
ка југу. Сјенка од највишег блока не угрожава друге објекте, с
обзиром да се са сјеверне стране насеља налази парк.
За постизање, како соларног захвата, тако и
заштите од сунца, обликовање силуете фи
зичке структуре (попречног пресјека објеката)
треба да се у што већој мјери уклапа у оквире
“соларног омотача” који дефинишу углови
зимског и љетњег сунца.
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Сл. 6.
Групације формиране у виду низова по
правцу И - З: критеријуми сјенке – у погледу
размака објеката; аспекти соларног
омотача – у морфологији попречног
пресјека
Fig. 6.
East-West elongated building groups: criteria
of shadow – in terms of building spacing;
aspects of solar envelope – in morphology of
building section

ПРИНЦИПИ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА ЗАСНОВАНИ
НА КОНЦЕПТИМА ‘’ПАСИВНИХ ЗГРАДА’’ (CASE STUDY)

Пасивно соларно гријање – примјена стакленика код
вишеспратних зграда
У архитектонском смислу, стакленици се повезују са основним корпусом зграде на два начина: као придодати, са једним
заједничким зидом (отворени), или као ’’уграђени’’, са три
заједничка зида (полузатворени). Примарно преношење топлоте између стакленика и просторија којима служи обавља
се конвекцијом кроз отворе у заједничком зиду. Заједнички
зид може бити и термички изолован (са унутрашње стране),
при чему преношење топлоте у потпуности зависи од пасивне
(узгонске) циркулације, по потреби поспјешене и вентилаторима. Да би се обезбиједила довољна топлотна акумулација, у
случају изолованог акумулацијског зида, потребно је користити масивну конструкцију и испод пода стакленика.
Примјена стакленика код вишеспратних стамбених
зграда: Solarhaus Lűtzowstrasse, Берлин, 1990. Рјешења ста-

кленика усклађена су са архитектонским рјешењем зграде:
1-етажни и 2-етажни стакленици примијењени су за нивое од
другог до петог спрата, опремљени покретном клизајућом
ноћном топлотном изолацијом; посебни стакленици
намијењени су поткровљу; сјеверно оријентисане спаваће
собе су денивелисане за ½ спратне висине, због стварања
услова за осунчавање по цјелокупној дубини зграде – гријање
и освјетљавање.

Пасивно хлађење - природна
вентилација

Сл. 8.
Природна вентилација за пасивно хлађење –
коришћење попречне и узгонске вентилације:
BRE Building, Garston, UK, 1997.
Fig. 8.
Natural ventilation for passive cooling – use of
cross- and stack-ventilation: BRE Building,
Garston, UK, 1997

Природна вентилација као ‘’механизам’’ за
пасивно хлађење простора примјењује се
кроз два принципа: као попречна и као узгонска вентилација.
Попречна вентилација може бити ефикасна стратегија за хлађење простора у случају
када има вјетра и када је спољашња температура ваздуха нижа од унутрашње. Имајући у
виду промјенљивост карактеристика вјетра,
као и разнолике створене факторе који ремете пожељна струјања из околине, поузданије
рјешење представља узгонска вентилација
(вентилација по вертикали).
Узгонска вентилација омогућава сличне
расхладне ефекте као попречна вентилација,
при чему не зависи од оријентације. Ефикасност овог типа природне вентилације
представља функцију вертикалног растојања
између тачака улаза и излаза ваздуха
(градијент притисака ваздуха), величине и
односа профила и отвора кроз које се креће
ваздушна струја, и разлике између спољашње
и средње унутрашње температуре, мјерене
по висини просторије.

Одрживи развој градова - архитектура

Сл. 7.
Примјена стакленика код
вишеспратних стамбених зграда:
Solarhaus Lűtzowstrasse, Берлин,
1990.
Fig. 7.
Use of sunspaces in multi-storey
residential buildings: Solarhaus
Lűtzowstrasse, Berlin, 1990
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Природна вентилација (попречна и узгонска) – пасивно
хлађење: Building Research Establishment Office Building
(BRE Bldg), Garston, UK, 1997. Примијењени су механизми и
попречне и узгонске вентилације:
- Узгонска вентилација: пет ‘’димњака’’ са јужне стране вентилише двије ниже етаже; растојање од мјеста улаза до мјеста
излаза ваздуха веће је од двије спратне висине; јужна страна димњака је застакљена, како би се повећала температурска разлика између канала и околине, а тиме и узгонски
ефекат .
- Попречна вентилација: основе зграде су доминантно отвореног типа, без ходничких преградних зидова, при чему су
на сјеверној страни, код формирања низа канцеларија, уведени и прекиди у диспозиционом смислу, ради обезбјеђења
‘’коридора’’ за неометано попречно струјање ваздуха.
Природно освјетљавање - рефлектујуће површине

Одрживи развој градова - архитектура

Рефлексија унутрашњих површина изузетно је важна за
повећање вриједности интеррефлектоване компоненте
свјетлосног дневног чиниоца која иначе има кључну улогу у
нивоу освјетљаја дјелова просторије удаљенијих од прозора.
Важно је да површина која прва рефлектује дневну свјетлост
буде свијетле боје, ради обезбјеђивања што веће количине
дневне свјетлости рефлектоване у простор. Ова површина
може бити под, када свјетлост долази директно, или плафон,
када свјетлост долази индиректно - рефлектовањем са
спољашњих површина које су у нивоу терена, или су формиране у склопу фасаде.
Површина
Плафони
Зидови

Препоручена
рефлексија (%)
70-80
40-80

Табела 2.
Препоручене вриједности рефлексије завршно
обрађених површина
Table 2.
Recommended values of finish reflectance

Примјена ‘’рефлектора’’: Institute of Technology, Главни
амфитеатар, Otaniemi, Finland, Alvar Aalto, 1975. Сунчева
свјетлост долази са јужне стране и пада на свијетло обојене
рефлектујуће површине. Геометрија површине
‘’рефлектора’’обезбјеђује равномјерно дифузно
распршивање дневне свјетлости у ентеријеру
амфитеатра.
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Сл. 9.
Примјена ‘’рефлектора’’: Institute of
Technology, Главни амфитеатар,
Otaniemi, Finska, 1975.
Fig. 9.
Use of “reflectors”: Institute of
Technology, Main auditorium,
Otaniemi, Finland, 1975

Примјена рефлектора – “свјетлосних по
лица”: Inland Revenue Offices, Nottingham,
UK, 1995. Рефлектори -’’свјетлосне полице’’
(light shelves) примијењене су код три ниже
етаже – приземља и прва два спрата.
Завршни спрат има централну лантерну
која обезбјеђује више унутрашње нивое
освјетљаја. Свјетлост рефлектована од
прозорских ‘’полица’’ пада на сводасту
површину таванице која обезбјеђује њену
равномјерну дистрибуцију. Стаклене полице
су благо прозирне (пропуштају 20%
свијетлости), чиме је избјегнут бљесак у
случају потпуно рефлектујућих површина.

Сл. 10.
Примјена рефлектора –
“свјетлосних полица”: Inland
Revenue Offices, Nottingham,
UK, 1995.
Fig. 10.
Use of reflectors – ‘’light
shelves’’: Inland Revenue
Offices, Nottingham, UK, 1995

Сл. 11.
Коришћење природне пузавице
као ‘’елемента’’ за заштиту од сунца
на пословној згради у Сантиагу,
Чиле, 1999.
Fig. 11.
Use of natural vines as ‘’element’’ for
shading on commercial building in
Santiago, Chile, 1999

Слој/елемент, додат са спољашње стране
прозора/стаклене фасаде, може ефикасно заштитити стаклену површину и тиме редуковати соларне топлотне добитке. Специфичности
примјене
различитих
елемената
за
засјенчивање (хоризонталних, вертикалних
или укрштених брисолеја) везане су за
неодговарајућу сезонску прилагођеност потребама спријечавања или омогућавања
продора сунчевог зрачења (свјетлосног и топлотног) у просторије. У том смислу, поред
покретних застора типа ‘’sunscreen’’, листопадне пузавице пружају ефикасно засјенчење, с
обзиром на природну усклађеност ритма
листања током године са сезонским потребама у погледу заштите од сунца.
Примјена вегетацијске баријере од листопадне пузавице: Consorcio – Vida Offices,
Santiago, Chile, 1999. Примијењен је вертикални ‘’screen’’ од винове лозе, засађене у
линеарну жардињеру, као заштита од изузетно неповољног западног сунца. Носећи рам
је постављен на 1.5м од фасаде. Лишће лозе
блокира око 60% соларног топлотног
оптерећења зида. Значајна је околност да винова лоза производи густу структуру од
лишћа много брже него дрвеће.

Одрживи развој градова - архитектура

Заштита од сунца – примјена баријере
од листопадне вегетације

47

Концепт интегрисане зграде са атријумом
Примјена интегрисаног концепта зграде са атријумом:
Lillis Business Complex, University of Oregon, USA, 2003.
Главни хол – атријум нове зграде Факултета за студије бизниса
представља ‘’централни уређај’’ примијењених система енергетске ефикасности који садржи и пасивне и активне системе.
Пасивни системи односе се на природну вентилацију и природно освјетљење, а активним системима припадају панели
са фотонапонским ћелијама, интегрисани у стаклену фасаду.

Одрживи развој градова - архитектура

Сл. 12.
Главни хол - атријум зграде Lillis,
Oregon, SAD, 2003.: кључна улога у
систему природне вентилације и
висок квалитет природног
освјетљења
Fig. 12.
Main hall – atrium at Lillis building,
Oregon, USA, 2003: key role in
system of natural ventilation and
high performance of daylighting

48

Систем оптимизоване комбинације при
родног и електричног освјетљења радног
простора заснива се, с једне стране, на бри
солејима чији се положај аутоматски прила
гођава интензитету сунчеве свјетлости током
дана, док је, с друге стране, интензитет вјеш
тачког освјетљења условљен и сензорски до
зиран пропуштањем и интензитетом дневне
свјетлости. Брижљиво пројектоване учиони
це и канцеларије могу се користити готово
цијеле године без употребе вјештачког освјет
љења.

Анализа енергетских карактеристика
зграде омогућава пројектанту да схвати или
боље разумије како зграда користи енергију.
На тај начин се стварају услови да одговара
јући архитектонски и урбанистички концепти
постану интегрални дио почетне пројектант
ске идеје.
Теме пројектантских стратегија везане
за енергетску ефикасност разматране су
кроз различите нивое: кроз организацију
простора и облик, али и кроз посебне функционалне компоненте зграде – додате и/или
интегрисане у конструкције фасада и кровова.
Подређивање пројектантског концепта
једном од основних пасивних принципа,
односно њихова заступљеност и усаглашеност у односу на дневне и сезонске циклусе,
зависи од локалних климатских услова и
врсте објекта (стамбени, пословни, школски).
Приказани примјери имају парадигматски карактер, с обзиром на обим и интензитет
примјене концепата енергетски ефикасне архитектуре, због чега их не треба посматрати
као једино прихватљиве домете у контексту
теме, јер пажњу и афирмацију заслужују и она
архитектонска рјешења која енергетску ефикасност остварују у оквиру ‘’стандардних’’
рјешења у обликовању и материјализацији
зграде.
ЛИТЕРАТУРА

G.Z. Brown, M. DeKay: Sun, Wind & Light –
Architectural Design Strategies, Second Edition, John
Wiley & Sons, Inc., United States, 2001

Д. Вуксановић: “Модел енергетске и еколош
керехабилитације хотелских објеката на
примјеру хотела “Маестрал “, Алтернативни
извори енергије и будућност њихове примјене
у земљи, Научни скупови-Књига 65, Одељење
природних наука-Књига 8, стр.165-173 Црно
горска академија наука и умјетности,
Подгорица, 2004.
J. Reynolds: Heating Seminar, University of Oregon, School of Architecture and Allied Arts,
United States, 2006.

Одрживи развој градова - архитектура

ЗАКЉУЧЦИ

49

